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TECHNIK HANDLOWIEC

Absolwent
* Zdobêdzie wiedzê pozwalaj¹c¹ na

pe³ne zrozumienie otaczaj¹cych go
zjawisk ekonomicznych

* Pozna i nauczy siê pos³ugiwaæ ter-
minologi¹ ekonomiczn¹ i praw-
nicz¹

* Opanuje umiejêtno�ci poruszania
siê w g¹szczu przepisów prawnych

* Zg³êbi  tajniki zorganizowania i
prowadzenia w³asnej ma³ej firmy
handlowej

* Pozna zasady prowadzenia rachun-
kowo�ci w firmie, rozliczeñ z bu-
d¿etem i instytucjami ubezpiecze-
niowymi oraz innymi podmiota-
mi

* Zdobêdzie wiedzê w zakresie mar-
ketingu, która pozwoli efektyw-
nie i twórczo dzia³aæ na rynku

* Opanuje tak¿e jêzyki obce umo¿-
liwiaj¹ce prowadzenie  kontaktów
handlowych  z krajami   Unii Eu-
ropejskiej

* Podczas praktyki zawodowej w
jednostkach handlowych skon-
frontuje nabyt¹ wiedzê z realiami
naszej gospodarki.
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ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 1
W STRZELCACH OPOLSKICH

TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent nabywa umiejêtno�ci
m.in. w zakresie odczytywania schema-
tów ideowych, monta¿owych, elek-
trycznych oraz rysunków technicznych
elementów konstrukcyjnych, wykony-
wania po³¹czeñ elektrycznych, elektro-
nicznych. Projektowania uk³adów elek-
trycznych, wykonywania instalacji elek-
trycznych, instalowania uk³adów ener-
goelektronicznych oraz wykonywania
podstawowych napraw, prowadzenia ra-
cjonalnej gospodarki energi¹ elek-
tryczn¹, pos³ugiwania siê komputerem
oraz oprogramowaniem. Udzielaæ pierw-
szej pomocy osobom pora¿onym pr¹-
dem. W szkole znajduj¹ siê dwie pra-
cownie elektryczne wyposa¿one w pod-
stawowy sprzêt kontrolno � pomiaro-
wy, w których ugruntowuje siê wiedzê
nabyt¹ na zajêciach teoretycznych,
znajduj¹ siê równie¿ pracownie kompu-
terowe w, których mo¿na obrabiaæ
otrzymane wyniki. Uczniowie w czasie
nauki uczestnicz¹ w wycieczkach edu-

TECHNIK SPEDYTOR

Kszta³cenie w zawodzie technik
spedytor ma na celu wyposa¿enie ab-
solwentów w odpowiedni zasób wiedzy
i przygotowanie do wykonywania za-
dañ zawodowych dotycz¹cych trans-
portu i spedycji w du¿ych przedsiêbior-
stwach spedycyjnych i ma³ych zak³a-
dach transportowych w zakresie ob-

TECHNIKUM  UZUPE£NIAJ¥CE

W 3-letnim TECHNIKUM UZU-
PE£NIAJ¥CYM mog¹ kszta³ciæ siê ab-
solwenci zasadniczej szko³y zawodowej,
którzy ukoñczyli naukê w zawodach
stanowi¹cych odpowiedni¹ podbudowê
programow¹. Szko³a umo¿liwia uzyska-
nie �redniego wykszta³cenia oraz przy-
gotowuje uczniów do egzaminu matu-
ralnego oraz egzaminu potwierdzaj¹ce-
go kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy kszta³cenie w nastêpu-
j¹cych zawodach:
* technik mechanik dla absolwentów

klas z bran¿y mechanicznej (np.
mechanik pojazdów samochodo-
wych)

* technik elektryk dla absolwentów
klas z bran¿y elektrycznej (np. elek-
tryk)

* technik handlowiec dla sprzedaw-
ców

* kucharz dla kucharzy ma³ej gastro-
nomii.

o profilu
�zarz¹dzanie informacj¹�

Przygotowuje do korzystania i prze-
twarzania ró¿nych form przekazu in-
formacji i umo¿liwia dalsze kszta³ce-
nie, po ukoñczeniu szko³y, w nastêpu-
j¹cych dzia³aniach zawodowych: infor-
matyka, informacja naukowa, biblio-
tekoznawstwo, fotografika, urz¹dzenia
audiowizualne, techniki multimedialne,
systemy bazodanowe, grafika kompu-
terowa, poligrafia.

Uczniowie w czasie zajêæ zdobywaj¹
wiedzê z zakresu:
- wyszukiwania informacji w ró¿-

nych �ród³ach,
- selekcjonowania i gromadzenia in-

formacji,
- analizowania i interpretowania in-

formacji,
- przetwarzania informacji za po-

moc¹ ró¿nych technik,
- upowszechnianie informacji w ró¿-

nych �ród³ach i formach.
Pracownia komputerowa jest zor-

ganizowana w Multimedialne Centrum
Informacji ze sta³ym ³¹czem interne-
towym.

o profilu socjalnym

Kierunek utworzony dla uczniów
gimnazjów prezentuj¹cych zaintereso-
wania przyrodnicze, spo³eczne i huma-
nistyczne, a tak¿e posiadaj¹cych ce-
chy osobowo�ci u³atwiaj¹ce kontakt i
wspó³pracê z lud�mi.

Podczas trzyletniej edukacji ucznio-
wie maj¹ okazjê poznaæ podstawowe
zagadnienia z dziedziny nauk humani-
stycznych, spo³ecznych i prawnych. T¹
wiedzê mog¹ wykorzystaæ w przysz³o-
�ci studiuj¹c na takich kierunkach jak:
psychologia, pedagogika, socjologia lub
politologia, b¹d� w praktyce zawodo-
wej.

Profil utworzono bior¹c pod uwagê
potrzeby rynku pracy, który progno-
zuje du¿e zapotrzebowanie na pracow-
ników opieki socjalnej. Jest to zwi¹za-
ne z sytuacj¹ spo³eczn¹ naszego kraju
(coraz wiêksza liczba ludzi starszych i z
ró¿norodnymi deficytami zdrowotny-
mi).

Mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia i
pracy:
- podjêcie studiów wy¿szych na dowol-

nych kierunkach;
- kontynuowanie nauki w szkole poli-

cealnej
- praca jako opiekun �rodowiskowy,

opiekun w domach pomocy spo³ecz-
nej, hospicjach;

- praca w charakterze terapeuty zajê-
ciowego lub opiekunki dzieciêcej;

- praca w instytucjach zajmuj¹cych siê
sprawami opieki socjalnej i spo³ecz-
nej;

Szkolna spó³ka edukacyjna
�¯AK�

Uczniowie  naszej  szko³y  maj¹
mo¿liwo�æ  zdobywania praktycznych
umiejêtno�ci  w  zakresie prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej, pracuj¹c jako
wolontariusz  w szkolnej spó³ce eduka-
cyjnej �¯AK�. Spó³ka Cywilna �¯AK�
funkcjonuje  zgodnie z obowi¹zuj¹cym
w Polsce prawem, jest p³atnikiem po-
datku VAT, posiada rachunek bie¿¹cy
w banku.

Zakres dzia³alno�ci spó³ki to:
* us³ugi kserokopiarskie
* sklepik z artyku³ami szkolnymi

oraz pras¹
W zale¿no�ci od zainteresowañ i

w³asnych predyspozycji  uczniowie
mog¹ zatrudniæ siê do pracy w jednym
z piêciu dzia³ów spó³ki:
* handlowym
* kadr
* zaopatrzenia
* reklamy i marketingu
* ksiêgowym

Uczniowie-wolontariusze , pod
nadzorem pedagogów, prowadz¹ doku-
mentacjê ksiêgow¹ , rozliczenia z Urzê-
dem Skarbowym , ZUS-em,  rozlicze-
nia pieniê¿ne gotówkowe i bezgotów-
kowe, organizuj¹ zaopatrzenie sklepi-
ku i punktu us³ugowego oraz reklamê.

Zdobywaj¹c  do�wiadczenie  zaspo-
kajaj¹   potrzeby  spo³eczno�ci  uczniow-
skiej,  a  wypracowane z czasem  zyski
zasil¹  konto Rady Rodziców.

Profil ekonomiczno-administracyj-
ny umo¿liwia zdobycie wiedzy i umie-
jêtno�ci potrzebnych do prowadzenia
samodzielnej dzia³alno�ci gospodarczej
oraz w obszarach zwi¹zanych z prac¹ w
pionach administracyjnych. Liceum o
tym profilu pozwala wykszta³ciæ m³o-
dego cz³owieka, który bêdzie móg³ kon-
tynuowaæ naukê w dziedzinie zarz¹dza-
nia i marketingu, handlu, rachunkowo-
�ci, bankowo�ci, administracji.

W ramach kszta³cenia ogólnozawo-
dowego realizowane s¹ nastêpuj¹ce blo-
ki tematyczne: funkcjonowanie przed-
siêbiorstwa w warunkach gospodarki
rynkowej, elementy rachunkowo�ci,
praca biurowa, prawo i postêpowanie
administracyjne. Ukoñczenie liceum
profilowanego daje mo¿liwo�æ przyst¹-
pienia do matury i kontynuowania na-
uki na dowolnym kierunku studiów lub
w szko³ach policealnych ukierunkowa-
nych na kszta³cenie w zawodach eko-
nomicznych.

Proces dostosowania gospodarki
Polski do struktur Unii Europejskiej
powoduje, ¿e zawody �redniego szcze-
bla pionu ekonomicznego maj¹ du¿e
mo¿liwo�ci zatrudnienia.

o profilu
us³ugowo-gospodarczym

Profil us³ugowo-gospodarczy to od-
powied� Naszej Szko³y na wzrastaj¹ce
zainteresowanie us³ugami na rynku pra-
cy. Liceum o tym profilu pozwala wy-
kszta³ciæ absolwenta, który dysponu-
j¹c ogóln¹ wiedz¹ z zakresu dzia³alno-
�ci us³ugowej bêdzie zdolny do jej sa-
modzielnego podjêcia i prowadzenia.

Kszta³cenie ogólnozawodowe od-
bywa siê w ramach nastêpuj¹cych blo-
ków tematycznych: przygotowanie do
prowadzenia dzia³alno�ci us³ugowej,
obs³uga klienta, administrowanie przed-
siêbiorstwem us³ugowym. Wiedza i
umiejêtno�ci nabyte w 3 � letnim cy-
klu nauczania  pozwol¹ na dalsze do-
skonalenie w wybranym przez siebie
zawodzie równie¿ na poziomie studiów
wy¿szych.

Przebieg autostrady przez teren
powiatu strzeleckiego daje szanse ab-
solwentom tego profilu na znalezienie
pracy podczas tworzenia i prowadza-
nia infrastruktury us³ugowej m.in. sta-
cje paliw, bary szybkiej obs³ugi, mecha-
nika pojazdowa czy motele.

TECHNIKUM

LICEUM  PROFILOWANE

s³ugi transportu krajowego i miêdzyna-
rodowego (organizacja i planowanie
przewozów ró¿nych ³adunków i ró¿ny-
mi �rodkami transportu, obs³uga spedy-
cyjna). Technicy spedytorzy mog¹ byæ
równie¿ zatrudniani w agencjach por-
tów lotniczych.

Technik spedytor nale¿y do zawo-
dów typowo us³ugowych, a poniewa¿
us³ugi s¹ najprê¿niej rozwijaj¹c¹ siê dzie-
dzin¹ gospodarki w Unii Europejskiej �
proponowany przez nas zawód jest bar-
dzo atrakcyjny ze wzglêdu na du¿e mo¿-
liwo�ci zatrudnienia na przysz³ym ryn-
ku pracy.

kacyjnych krajowych i zagranicznych.
Zdobywaj¹ uprawnienia SEP do obs³ugi
urz¹dzeñ do 1kV. Wspó³pracuj¹ z Uni-
wersytetem Opolskim i Politechnik¹
Opolsk¹

o profilu
ekonomiczno-administracyjnym

Zapraszamy uczniów oraz rodziców zainteresowanych nauk¹ w naszej
szkole na dzieñ otwartych drzwi:

9 kwietnia 2005 w godz. 10:00 � 12:00
formularze podañ do Liceum Ogólnokszta³c¹cego i do Publicznego Gimna-

zjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi  s¹ dostêpne w wersji elektronicznej na
naszej stronie internetowej

NASZ   ADRES:
Publiczne Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujêzycznymi

ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (0 77) 461 22 25, fax. (0 77) 463 82 70

http://www.wodip.opole.pl/~lostrzelce/       lo_strzelce_op@o2.pl

ZESPÓ£ SZKÓ£ OGÓLNOKSZTA£C¥CYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE IM. W£. BRONIEWSKIEGO

PUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIA£AMI DWUJÊZYCZNYMI

Wszystkich, którzy powa¿nie
my�l¹ o za³o¿eniu w³asnej firmy za-
chêcamy do udzia³u w konkursie
�ma³y biznes -  DU¯A KASA�. Po-
szukujemy najlepszych pomys³ów
na biznes!  Zadaniem konkursowym
jest przedstawienie pomys³u na dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ a nastêpnie jego
osobiste zrealizowanie. W konkur-
sie mog¹ braæ udzia³ wszyscy pe³-
noletni mieszkañcy powiatu strze-
leckiego, w sposób szczególny za-
chêcamy osoby pozostaj¹ce bez pra-
cy. Chcemy wspieraæ i rozwijaæ du-
cha przedsiêbiorczo�ci w�ród na-
szych mieszkañców.

Wszyscy uczestnicy konkursu
przejd¹ szkolenia na temat �Zasad
opracowywania biznesplanu oraz
wniosków kredytowych�, które z
pewno�ci¹ wesprze ich na starcie w
biznesie, a tak¿e w pierwszym okre-
sie funkcjonowania na rynku. Nagro-
dami w konkursie bêdzie gotówka
oraz dla osób bezrobotnych - dota-
cje ze �rodków Funduszu Pracy, za
które nabyæ bêdzie mo¿na �rodki

trwa³e niezbêdne do uruchomienia
w³asnej dzia³alno�ci. Oprócz takich
materialnych nagród mamy i inne:
jeden z wspó³organizatorów � Bank
Zachodni WBK S.A wszystkim oso-
bom nagrodzonym funduje 6 mie-
siêczne, darmowe prowadzenie ra-
chunku firmowego, natomiast Stowa-
rzyszenie �Rozwój i Gospodarka�
przyjmie w poczet swoich cz³onków
wszystkich nowych przedsiêbior-
ców.

Pierwszym krokiem do udzia³u
w konkursie jest osobiste zg³oszenie
swojego uczestnictwa w siedzibie
Organizatora: Stowarzyszenie �Roz-
wój i Gospodarka�, ul.Pi³sudskiego
9, Strzelce Opolskie ( budynek re-
dakcji �Strzelca Opolskiego�)kon-
takt: tel 4621375 lub e-mail: roz-
woj@strzelecopolski.pl

Tam te¿ mo¿na zapoznaæ siê
szczegó³owo z regulaminem konkur-
su. Zg³oszenia przyjmujemy od 1
kwietnia do szóstego maja bie¿¹cego
roku.

Konkurs na w³asny
biznes

W dniach 14-15 maja 2005 r. w  Z³oto-
wie odbêd¹ siê VI Miêdzynarodowe Targi
Agroturystyczne, na które wszystkich
zainteresowanych zaprasza Zarz¹d Po-
wiatu Z³otowskiego i Stowarzyszenie
Gospodarstw Agroturystycznych Pó³noc-
nej Wielkopolski �Krajna�. Miejscem
ekspozycji targowych bêd¹ obiekty
MLKS �Sparty� w Z³otowie przy ul. Mic-
kiewicza 18. Organizatorzy zapewniaj¹
bezp³atn¹ powierzchniê wystawow¹ i ob-
s³ugê medialn¹ na szczeblu krajowym, re-
gionalnym i lokalnym. W tych dniach
odbêd¹ siê równie¿ liczne imprezy towa-
rzysz¹ce m.in.: Przegl¹d Zespo³ów Folk-
lorystycznych, Fetiwal Rêkodzie³a Lu-
dowego, kiermasz ro�lin ozdobnych, po-
kaz koni agroturystycznych i inne. Zg³o-
szenia nale¿y przesy³aæ w terminie do
dnia 22 kwietnia b.r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Z³otowie
Wydzia³ O�wiaty, Kultury, Sportu,

Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Al. Piasta 25 77-400 Z³otów

Karty zg³oszenia i regulaminy prze-
gl¹du oraz festiwalu dostêpne
s¹ w Starostwie Strzeleckim w Wy-
dziale Promocji Powiatu w pok. 312.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
bezposrednio u organizatorów
pod nr tel./fax 067 263-59-43

Targi
agroturystyczne


